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ELŐTERJESZTÉS 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 31-ei rendkívüli ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A júniusi viharos időjárás következtében a víztorony építése során használt 2 db technikai nyílás 
egyike beszakadt, a másik a beszakadás előtti állapotba került. 
 
A helyreállítás előzetesen becsült költségigénye bruttó 25.463.500 Ft. A költségek biztosítása céljából 
a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 
2.§ 10., 2/A.§ (1) b) és 5.§ (2) c) pontja alapján pályázat benyújtására van lehetőség, a költségek 90 %-
os mértékű finanszírozására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a károk helyreállítására vonatkozó 25.463.500 Ft-os vis 
maior igényét pályázat formájában nyújtsa be, és az ehhez szükséges 10 %-os 2.546.350 Ft mértékű 
saját forrást a 2018. évi tartalék terhére (1.946.350 Ft), valamint a biztosító által fizetett kártérítés 
összegéből (600.000 Ft) biztosítsa. 
 
A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésének c) pontja szerint a képviselő-testületnek 
határoznia kell arról, hogy 

• ca) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik,  
• cb) más, a tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni,  
• cc) a károsodott épület milyen kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja,  
• ce) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását,  
• cf) saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 

megoldani. 
 
A döntéshozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
46. § (1) bekezdése alapján, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel nyilvános ülés keretében, az 
50. § rendelkezései alapján - figyelemmel a KT. SzMSz 37.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre 
– minősített többségű szavazati arányt igényel. 
 
Kőröstetétlen, 2018. július 30   
 Pásztor Imre 
  polgármester 
 

Határozati javaslat  
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1.) Vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: közmű és műtárgyai helyreállítása, 
helye: 2745 Kőröstetétlen 227/3 hrsz. 

KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
2745 KŐRÖSTETÉTLEN Kocséri út 4. 

Tel.: 53/368-005       Fax.: 53/568-501 



 
2.) A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés     2018. év               % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.946.350 Ft 7,64 
Biztosító kártérítése 600.000 Ft 2,36 
Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 22.917.150 Ft 90 
Források összesen 25.463.500 Ft 100 
 

3.) A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 25.463.500 Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  

 
4.) A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a helyi önkormányzat 

tulajdonát képezi.  
 

5.) A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
Víztorony 227/3 hrsz. épület, víziközmű-szolgáltatás kötelező feladat. 

 
6.) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik. 

Biztosító Társaság megnevezése Generali Biztosító Zrt. 
Biztosítási szerződés száma 95454104096910600 

 
7.) Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt. 

 
8.) Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 
 

9.) Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
 

10.)  A testület a saját forrás összegét, bruttó 1.946.350 Ft-oz, azaz egymillió-
kilencszáznegyvenhatezer-háromszázötven forintot a 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II. 16.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. 

 
11.) Kinyilvánítja, hogy az önkormányzat saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem 

tudja megoldani. 
 

12.)  A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ezzel kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére. 

 
13.)  Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
A határozatot kapják: 
1.) Jegyzői megbízott és általa   
2.) ügyintéző helyben 
3.) Hatósági és Igazgatási iroda helyben 
4.) Pénzügyi Iroda helyben 
 
 
Az előterjesztést láttam: 
 
  Dr. Diósgyőri Gitta 
  címzetes főjegyző 
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